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BAH IV 

l)ENUTUP 

). Kesimpulan 

a 	 Drnam pembuatan suatu per:i~iian ker:ia yang dibuat oleh pihak pekerja dan 

pengusaha. unsur- unsur dalarn suatu perjanjian kerja harns tercantum dengan 

jelas, karena unsur-unSlU" tersebut yang menyebabkan suatu perjanjian disebut 

sebagai suatu perjanjian kerja. Dengan dipenuhinya unsur-unsur perjanjian 

kerja dengan baik akan terbentuk suatu perjanjian kerja yang dapat memberi 

perlindungan hukum kepada para pihak yang membuat pel:i9::iian tersebut. 

Diperlukan sualu perlindungan hukum berupa peraturan-peraturan yang 

mengatw" meng.enai ketentuan-ketentuan hukum petj anj ian kerja yang 

mempunyai sifal memaksajuga kesepakatan kerja bersama sebagai induk dari 

perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan serikat pekerja sebagai wakil 

dari peketja 

b. 	 Dalam suatu perJanJlan kerja yang dibuat antara pekerja dan pengusaha 

ditentukan ole.h kedua belab pihak hak dan kewajiban masing-masing. 

Kewajiban pengusaha adalah hak dari pekerja begitu pula sebaliknya hak 

pengusaha adalah kewajiban dari pekerja. Dalam hale dan kewajiban tersebut 

tE'rmllat masalah kesejahteraan pekerja yang selanm ini masih diabajkall, 

hsejahteraan pekeIja adalah hak pekerja dan kewajiban pengusaha yang 

mel'Upakan tlliiilitas lain dari upah. Fasilitas terse but s3ngat diperlukan pekelja 

karena tanpa terpenuhinya fasilitas terset'but akan berdampak pada kinerja 

p8kerja, Tentu SajR penyelengaraan tasilitas kesejahteraan pekerja tersebut 

disesuaikan dengan kernampuan perusaharul. Karena dengan suatu per:.iajian 
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ketja yang baik diharapakan hak-hak pekel)a akan dapat dipel:iuangkall dan 

diperoleh dengan berpegang pada isi dari perjanjian kerja. 

2. 	 Saran 

a. 	 Perjaryian kerja pada umumnya dibuat oleh pihak pengusaha yang hanya 

memuat persyaratan kerja. Syarat-syarat yang dibuat oleh pengusaha tersebut 

hanya untuk melindungi pihak pengusaha dru-j kerugian-kerugian yang 

diakibatkan oleh hal-hal tertentu. Pekelja yang mengadakan hubungan kerja 

dengan pengusaha biasrulya hal1ya menyetujui saja peljruuiru1 kerja tersebut 

Padahal daJam unsur-unsur suatu perjajian dapat disebut sebagai snatu 

perjruliian kelja,. disitll bukan berarti dapat diinterpretasikan pihak pekerja 

hanya mau menerima saja syarat yang diajukan oleh pihak pengusaha. Oleh 

karena itn diperlnkan peran serta pemerintah dalam hal ini selain membnat 

penlturan juga pengm'llasrul terhadap pelaksanaan pe~iat~iian kerja tersebut 

Pengawasan tersebut selain sebagai fungsi pengawasan semata tapi juga 

pendidikan kepada para peket:ta tentang pengel.ahuan hak-haknya sebagai 

pekerja. I)erlindungan hukum ini diharapkan akan dapat melindungl pekerja 

dari tekanan pihak pengusaha. 

b. 	 Petjanjian ket~ia yang didalamnya memuat syarat-syarat ke!ja hatl.ls dipenuhi 

di:ngan baik ol.;h masmg-masing pihak yang dalam hal mi pekerja dan 

pengusaha Hendaknya pengnsaha I!lemberikan pemenuhan terhadap hak 

p.:>kelja dengan baik juga memberikan perlakuan yang wajar sebagai snatu 

ke\v~ihan dan pengusaha_ Dimana pemenuhan hak pekerja oleh pengusaha ilu 
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